Informacja handlowa

WIDEOBAR USB,
ZBUDOWANY DLA
MAŁYCH POKOI
I WIELKICH IDEI
ZALETY
 Poly Studio USB: Najlepsza jakość
dźwięku i czystość głosu w swojej
klasie
 Dzięki technologii NoiseBlock Poly
studio Usb to jedyny wideobar
USB na rynku, który potrafi
eliminować rozpraszające dźwięki
 Automatyczne kadrowanie
pomieszczenie lub śledzenie osoby
mówiącą podnosi produktywność,
zarówno po stronie mówcy, jak i
słuchacza
 Scentralizowane zarządzanie
umożliwia wdrożenie na dużą
skalę (bez dodatkowego
obciążenia dla działu IT) poprzez
wyeliminowanie konieczność
fizycznego transportu fizycznego
nośnika danych

POLY STUDIO USB
Poly Studio USB to zestaw składający się z wideobara,
mikrofonu na stół oraz pilota do zarządzania systemem.
Rozwiązanie to pozwala na naturalną interakcję z uczestnikami
wideokonferencji zarówno podczas spotkań odbywających się
w całości online, jak i podczas spotkań hybrydowych.
Rozwiązanie Poly Studio USB pozwala na prowadzenie
naturalnej konwersacji, ponieważ daje możliwość dokładnie
widzieć i słyszeć wszystkich uczestników spotkania. Prostota
połączenia zestawu na USB pozwala na szybkie rozpoczęcie
pracy. Tworząc to narzędzie wideokonferencyjne, firma Poly
chciała postawić na maksymalną prostotę konfiguracji i
korzystania z urządzenia, tak, by technologia była tylko tłem,
które pomaga realizować cele biznesowe.

Cechy:


Funkcjonalność osłony akustycznej, która zapobiega zakłócaniu
rozmów przez dźwięki dochodzące z zewnątrz



Zwiększony zasięg odbioru mikrofonu do – aż do 3,7 m



Funkcja wbudowanej obsługi inteligentnych kamer, dzięki której
nie są potrzebne żadne dodatkowe sterowniki ani
oprogramowanie



Scentralizowane zarządzanie zestawem umożliwia wdrożenia na
dużą skalę



Zestaw współpracuje ze wszystkimi wiodącymi platformami wideo
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POLY STUDIO USB

SPECIFIKACJA
WYMIARY

 Wymiary urządzenia:

AKCESORIA OPCJONALNE

INTERFEJSY

 Mikrofon rozszerzający

 1x port USB 3.0 Type-C
(z kompatybilnością z 2.0)

─ 105 mm x 700 mm x 70 mm

 Uchwyt

─ 156 mm x 700 mm x 70 mm z
podstawą

KAMERA

 Waga:

 120-stopniowy zakres pola
widzenia

─ 5 funtów 2,6 uncji (2342 g)
bez podstawy

 Rozdzielczość przechwytywania
UHD 2160p (4K)

─ 6 funtów 4,7 uncji (2856 g) z
podstawą

 Automatyczne kadrowanie osób
i śledzenie mówcy

 Wymiary pilota zdalnego
sterowania:
─ 183 mm x 40 mm x 19 mm
WYMAGANIA DOTYCZĄCE
APLIKACJI

 Obsługiwane systemy operacyjne:
─ Windows 7, 8.1, 10
─ MacOS 10.12, 10.13, 10.14
 Wsparcie dla standardowych
sterowników urządzeń audio i
wideo sterowniki urządzeń audio
i wideo
─ UAC 1.0 Audio
─ UVC 1.1/1.5 Wideo
─ HID 1.11
WYMAGANIA DOTYCZĄCE

 5-krotny zoom / EPTZ
 2 ustawienia wstępne kamery
AUDIO

 Technologia Poly Acoustic Clarity
zapewnia rozmowy w trybie fullduplex, eliminację echa
akustycznego i tłumienie hałasu
tła
 Technologia Poly NoiseBlock
 Technologia Poly Acoustic Fence
 Elementy sterujące wyciszaniem/
wyłączaniem dźwięku
 Mikrofony stereofoniczne:
─ 6-elementowy układ
mikrofonów z kształtowaniem
wiązki

ZASILANIA

─ Zasięg odbioru 12 stóp (3,65 m)

 12VDC/5A @ 100~240VAC,
50/60 Hz

─ Pasmo przenoszenia 120 Hz-16
kHz

ZESTAW ZAWIERA

 Głośniki stereofoniczne:

 Poly Studio USB

─ Pasmo przenoszenia 100 Hz20 KHz

 Pilot zdalnego sterowania z 2
bateriami AAA

─ Wyjście = 90 dB @ 0,5 m

 Adapter zasilania
 Kabel USB 2.0 o długości 5 m (od
typu-C do typu-A)
 Zestaw do montażu na ścianie
 Arkusz konfiguracyjny

 Złącze zasilania
 Opcjonalny mikrofon
zewnętrzny
 Wejście audio stereo 3,5 mm
 Blokada bezpieczeństwa
Kensington
 Sieć bezprzewodowa 802.11ac
Wi-Fi umożliwiająca
zarządzanie; kompatybilna z
IEEE 802.11a/b/g/n
 Bluetooth® 4.2
ZGODNOŚĆ Z APLIKACJAMI

 Kompatybilny z każdą aplikacją,
która obsługuje standardowe
sterowniki USB audio i wideo
sterowniki, ale nie tylko:
─ Certyfikowany dla
Microsoft Teams i Skype dla
Firm
─ Certyfikat Zoom
─ LogMeIn GoToMeeting®
─ Sieć BlueJeans
─ Google Hangouts™
platforma komunikacyjna
platforma
─ Amazon Chime
─ Cisco Webex®
─ VidyoDesktop™
─ Polycom RealPresence
Desktop
BEZPIECZEŃSTWO

 Obsługa 802.1x
 Zarządzanie certyfikatami
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MOŻLIWOŚĆ ZARZĄDZANIA
(PRZEZ WI-FI)

 Aplikacja Polycom Companion
App (działająca na Win/Mac PC
podłączonej do urządzenia)
 Polycom RealPresence Resource
Manager
 Usługa zarządzania urządzeniami
Polycom
INFORMACJE O GWARANCJI

 1 rok ograniczonej gwarancji na
sprzęt
KRAJ POCHODZENIA

 Laos
WARUNKI ŚRODOWISKOWE

 Temperatura pracy: 0 - 40°C
(32-104°F)
 Wilgotność względna: 5-95%,
bez kondensacji
 Temperatura przechowywania:
-25°-70°C (-13-160°F)
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